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ZMLUVA O REKLAME A PROPAGÁCII

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov
medzi zmluvnými stranami

1. Národné osvetové centrum
právna forma : príspevková organizácia
sídlo: Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
zastúpená: PhDr. Ján Tazberík, CSc., generálny riaditeľ
IČO: 164 615
DIČ 2020829888
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000069325/8180
(ďalej len „NOC")
a
2. Liptovské múzeu v Ružomberku, v zriad'ovateľskej pôsobnosti
samosprávneho kraja
právna forma : príspevková organizácia ŽSK
sídlo: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
zastúpená: PhDr, Iveta Zuskinová, riaditeľka
IČO: 35993154
DIČ : 2020590363
bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko, a.s., pobočka Ružomberok
č. účtu: 8339688170/5600

Žilinského

(ďalej len „Liptovské múzeum")
a

Preambula
Národné osvetové centrum je príspevková organizácia zriadená Ministerstvo kultúry SR.
NOC je odborným pracoviskom v oblasti kultúry s celoštátnou pôsobnosťou. Je rezortným
odborno-metodickým pracoviskom pre osvetovú činnosť, koordinačným pracoviskom pre
teóriu, výskum, analýzu, metodiku, vzdelávanie, informatiku a dokumentáciu kultúry,
pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie v oblasti kultúry a pracoviskom pre výskum v rezorte
kultúry

Liptovské múzeum v Ružomberku je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho
kraja. Má vlastivedný charakter a jeho výskumnú a zbernú oblasť tvorí územie celého
Liptova, kde má svoje pracoviská a expozície. Prioritnou úlohou múzea je starostlivosť o
zbierkový fond, ktorý tvorí vyše 190 000 zbierkových predmetov. Okrem veľkého množstva
výstav organizuje i náročné kultúrno-výchovné podujatia a programy pre školy, širokú
verejnosť,
ale
aj
na
objednávku
pre
rôzne
subjekty
cestovného
ruchu.
Súčasťou Liptovského múzea je Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, NKP Čierny
Orol v Liptovskom Mikuláši a ďalšie expozície: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline,
Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara - Havránok, Roľnícky dom Vlkolínec,
expozícia Liptovská Maša, Banícky dom Vyšná Boca, Hrad Likava, Rímsko - katolícky kostol
Všetkých
svätých
v
Ludrovej
Kúte.

Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy o reklame a propagácií ( dálej iba „zmluvy") je vymedzenie
vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri realizácií spolupráce zmluvných strán
v priebehu obdobia od 15.6.2011 do 15.07.2011 a to za podmienok a spôsobom
vymedzeným v tejto zmluve.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1.

Liptovské múzeum v Ružomberku sa v priebehu dohodnutého obdobia, za podmienok
stanovených v tejto zmluve, zaväzuje poskytnúť NOC nefinančné plnenie v hodnote
240 € s DPH, ktoré spočíva v poskytnutí 8 pevných dlhších stolov, 16 ks dlhších lavíc,
8 ks kratších lavíc a 8 ks stolčekov pre ľudovoumeleckých výrobcov v amfiteátri vo
Východnej počas 57.Folklórneho festivalu Východná v termíne od 1. do 3.7 2011.
Mobiliár prevezme poverený zástupca FF Východná dňa 1.7.2011 do 10.00 hod. v
Múzeu liptovskej dediny v Pribyline a odovzdá ho najneskôr 3.7.2011 do 18.00 hod. v
MLD Pribylina. Doprava mobiliáru bude zabezpečená na náklady organizátorov FF
Východná. Zároveň sa organizátori FFV zaväzujú zabezpečiť ochranu zapožičaného
mobiliáru ( 1.7.2011 , 2.7.2011 po ukončení prezentácií uložiť do uzamykateľného
priestoru). V prípade, že bude mobiliár poškodený alebo odcudzený, organizátori FFV
sa zaväzujú uhradiť škody podľa účtovnej evidencie majetku Liptovského múzea v
Ružomberku.
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NOC sa ako protihodnotu za plnenia uvedené v čl. II. bod 1 tejto zmluvy zaväzuje
poskytnúť v prospech Liptovského múzea nasledovné plnenia:
Umiestnenie loga firmy na propagačných materiáloch folklórneho festivalu Východná bulletin, skladačky. Umiestnenie propagačného textu a fotografie o Liptovskom
múzeu do bulletinu v rozsahu 1 DL strana. Umiestnenie banneru Liptovského múzea
v Ružomberku v areáli amfiteátra. Umiestnenie propagačných materiálov múzea
v pokladniach FFV.
Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas plniť povinnosti dohodnuté v tejto zmluve
a vzájomne si poskytnúť súčinnosť za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy.
Zmluvné strany sú oprávnené odchýliť sa od ustanovení tejto zmluvy, len ak je to
nevyhnutné a len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení druhou zmluvnou
stranou.
Pre právnu účinnosť pokynov zmluvných strán pri plnení podmienok tejto zmluvy sa
vyžaduje písomná forma a preukázateľné doručenie druhej zmluvnej strane.
Písomná forma je nevyhnutná aj v prípade, že jedna zo zmluvných strán oznamuje
druhej zmluvnej strane skutočnosti, ktoré boli zistené pri plnení jej záväzkov,
vyplývajúcich z tejto zmluvy a môžu mať vplyv na dodržanie podmienok stanovených
touto zmluvou.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť :
a) uplynutí obdobia na ktorú bola uzatvorená,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy.
Odstúpiť od tejto zmluvy je možné len v prípade podstatného porušenia zmluvných
povinností niektorou zo zmluvných strán za predpokladu, že toto porušenie nebolo
odstránené ani v primeranej lehote na základe písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej
strany. Účinky takéhoto odstúpenia nastávajú v siedmy kalendárny deň po doručení
písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami
oboch zmluvných strán.
Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené výlučne
písomnou formou a musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán na tej istej listine.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú, alebo ktoré
zistia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy neprezradia tretej osobe a ani ich
nepoužijú v rozpore s ich účelom pre svoje potreby alebo potreby tretích osôb. Táto

povinnosť trvá aj po ukončení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú vykonať
všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému použitiu alebo zneužitiu
týchto informácií.
3.6.

Zmluva je uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom
právne povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne
záväzných predpisov.

3.7.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá zo
zmluvných strán obdrží po dvoch (slovom: dve) vyhotoveniach.

3.8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu
porozumeli obsahu a že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu sprostenú
akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

v Bratislave, dňa

Národné osvetové centrum
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